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LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for
JHK Montage ApS, v/Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Undertegnede erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af
årsregnskabet for indeværende regnskabsår.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1.
januar - 31. december 2012.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Knebel, den

/

2013

Direktion

Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup
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ERKLÆRING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR

Til ledelsen af JHK Montage ApS, v/Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup
På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, har vi
opstillet årsregnskabet for JHK Montage ApS, v/Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup for perioden 1. januar 31. december 2012. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.
Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.
Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om
assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke
revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed
derom.
Grenaa, den

/

2013

Knud Robæk's Eftf. Godkendt Revisionsaktieselskab

Morten Jarlund
Statsaut. revisor
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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

JHK Montage ApS
v/Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup
Havagervej 17
8420 Knebel
Telefon:
E-mail:

20 22 29 05
JHK.Montage@gmail.com

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

32 10 11 35
21. april 2009
Syddjurs
1. januar - 31. december

Direktion

Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup

Revisor

Knud Robæk's Eftf. Godkendt Revisionsaktieselskab

Kapitalejere (> 5%)

Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af
montage- og handelsvirksomhed i ind- og udland.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for JHK Montage ApS, v/Jens Ivar Hvitfeldt Kattrup for 2012 er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:
Foreslået udbytte indregnes først som en forpligtelse på det tidspunkt, hvor det vedtages på
generalforsamlingen. Hidtil er foreslået udbytte indregnet under kortfristede gældsforpligtelser.
Ændringen medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 31. december 2012 på kr. 96.600 og en
tilsvarende reduktion af kortfristede gældsforpligtelser.
Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Bortset fra ovenstående er regnskabspraksis uændret.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, vareforbrug
samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved montage og salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen
indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til vareforbrug
Omkostninger til vareforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i
varebeholdningerne.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, autodrift mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og
godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:
Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre
driftsomkostninger.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er
dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag
til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende
ejendom, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende
år er anvendt en skattesats på 25%.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012

1

2012
kr.

2011
kr.

BRUTTOFORTJENESTE ..........................................

718.072

697.561

Personaleomkostninger ...................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver ..................................................................

-648.604

-525.074

-81.710

-190.376

DRIFTSRESULTAT ....................................................

-12.242

-17.889

Andre finansielle omkostninger ......................................

-2.247

-4.795

RESULTAT FØR SKAT .............................................

-14.489

-22.684

Skat af årets resultat ........................................................

3.269

5.316

ÅRETS RESULTAT ....................................................

-11.220

-17.368

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Forslag til udbytte for regnskabsåret ..............................
Overført resultat ..............................................................

96.600
-107.820

96.600
-113.968

DISPONERET I ALT ..................................................

-11.220

-17.368

JHK Montage ApS

11
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012
AKTIVER
2012
kr.

2011
kr.

Goodwill .........................................................................

0

0

Immaterielle anlægsaktiver .........................................

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .........................

165.310

247.020

Materielle anlægsaktiver ..............................................

165.310

247.020

ANLÆGSAKTIVER ....................................................

165.310

247.020

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..................
Selskabsskat ....................................................................
Udskudt skatteaktiv ........................................................

10.268
9.900
3.848

27.184
0
0

Tilgodehavender ...........................................................

24.016

27.184

Likvide beholdninger ...................................................

211.123

227.829

OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................

235.139

255.013

AKTIVER......................................................................

400.449

502.033
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012
PASSIVER

2

3
4

2012
kr.

2011
kr.

Virksomhedskapital ........................................................
Overført resultat ..............................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ..............................

125.000
18.738
96.600

125.000
126.558
96.600

EGENKAPITAL ...........................................................

240.338

348.158

Hensættelse til udskudt skat ...........................................

0

1.521

HENSATTE FORPLIGTELSER ...............................

0

1.521

Leverandører af varer og tjenesteydelser ........................
Selskabsskat ....................................................................
Anden gæld .....................................................................
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse ......................

23.609
0
99.758
36.744

23.004
19.200
60.364
49.786

Kortfristede gældsforpligtelser ...................................

160.111

152.354

GÆLDSFORPLIGTELSER .......................................

160.111

152.354

PASSIVER ....................................................................

400.449

502.033

Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

1

2

Personaleomkostninger
Lønninger........................................................................
Andre omkostninger til social sikring ............................

2012
kr.

2011
kr.

633.920
14.684

504.868
20.206

648.604

525.074

Primo

Udbetalt
udbytte

Forslag til
resultatdisponering

Ultimo

125.000
126.558

0
0

0
-107.820

125.000
18.738

96.600

-96.600

96.600

96.600

348.158

-96.600

-11.220

240.338

Egenkapital
Virksomhedskapital..........
Overført resultat ...............
Forslag til udbytte for
regnskabsåret ....................

3

Eventualposter mv.
Der påhviler ikke selskabet kautions- eller eventualforpligtelser.

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabets aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.

